“Onde a imprensa é livre e tOdO hOmem é capaz de ler, tudO está salvO” (Thomas Jefferson)
www.folhalitoral.com.br

FOlha dO litOral
FUNDADO EM 18 DE ABRIL DE 1993

ANO XXVII | NÚMERO 1066 - EDIÇÃO DE 14 PÁGINAS

l

O JORNAL DE ARACRUZ E REGIÃO

ARACRUZ E LINHARES (ES) | 03 A 09 DE JULHO DE 2020

DR. SIXTO QUIÑONEZ DIAZ

asFaltO de santa rOsa tem
metade dO trechO preparadO

50 anos de
medicina
dedicados a
Aracruz

q05 a 07

Parece que desta vez o sonho dos produtores rurais e moradores de Aracruz será
realidade. As obras do asfalto da estrada de Santa Rosa (ES-124) estão com a base
pronta em mais da metade do trecho de 15,7km, ultrapassando a localidade de Grapuama
em 1,9 km de base asfáltica preparada e mais 2 km em obras de terraplanagem. q03

Uma nova Portelinha em Aracruz?
Mata queimada e
invasão em área
de preservação
permanente no meio
do Centro Empresarial
do bairro Bela Vista,
em Aracruz. Já são
cerca de 20 casas
construídas na área
desmatada. Os
empresários temem
o surgimento de uma
nova Portelinha no
local.
q PÁGINA 14

trechO nOrte

sem licença, Br-101
pode ficar 25 anos
sem duplicação
q 13
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Por Júlio César Cardoso

N

inguém sincera- fou tantas vidas em dantesco de multimente gostaria de tão curto espaço de dão de enfermos e
estar no lugar de tempo? Segundo o mortos no planeta?
Ou você só irá se
prefeitos e gover- Ministério da Saúde,
nadores para admi- em 26 de fevereiro conscientizar da granistrar, agradando ocorreu o primeiro ve doença quando
a gregos e troianos, caso de coronavírus alguém de sua família mais próxima –
o
comportamento no Brasil.
É relevante regis- pai, mãe, filho, filha,
da população e o
funcionamento dos trar que só no Brasil esposa, esposo etc.
estabelecimentos co- mais de 1,3 milhão – for atingido e estimerciais, escolas etc., de pessoas já foram ver no sufoco de não
diante da gravida- infectadas e mais de encontrar hospital e
aparelho
de da co“Já são 58 mil vidas perdidas r e s p i r a vid-19.
dor para
Enconpor coronavírus, que
amenizar
trar o ponrepresentam populações
a agonia
to de equilíbrio – eis inteiras de muitas cidades, ou moribunda?
a questão
um estádio do Maracanã
Se
por
– que atenrepleto de torcedores”
meios peda ao intedagógicos
resse das
fontes
produtoras 58 mil indivíduos fo- são impossíveis conde riquezas respon- ram a óbito, em tão vencer a população
dos cuidados contra
sáveis pelo merca- pouco tempo.
Atentem: 58 mil o coronavírus – redo de trabalho sem
comprometer as me- vidas perdidas por laxamento no uso de
didas recomendadas coronavírus repre- máscaras ou usá-las
pelas
autoridades sentam populações de forma inadequamundiais de saúde inteiras de muitas da, aglomeração de
no combate ao coro- cidades, ou um está- pessoas em qualquer
navírus, é uma ques- dio do Maracanã re- ambiente etc. –, só
resta como alternatão desafiadora ain- pleto de torcedores.
Ou você é daqueles tiva, para minimizar
da sem solução.
Liberar as ativida- empedernidos, re- a proliferação da
des sem pareceres calcitrantes, que não doença, a adoção de
técnicos dos pro- acreditam na doen- medida radical e defissionais da saúde ça e compartilham a sagradável: multar
favoráveis, quando falsa ideia de que se os transgressores e
a doença ainda está trata apenas de uma sujeitá-los às demais
em escala ascenden- gripezinha badalada cominações legais.
O autor é servidor
te, representa uma pela mídia interessagrande irresponsabi- da em derrubar o go- federal aposentado na
verno, mesmo diante cidade de Balneário
lidade.
Sem a colaboração de evidente quadro Camboriú (SC)
efetiva da população, as consequências de agravamento
da epidemia tendem
a se estender no
tempo, comprometendo a rede pública de saúde, como
também a privada,
sem condição de dar
pronto atendimento
aos doentes.
A situação é gravíssima. Nos últimos
50 anos, qual foi a
epidemia que cei-

PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador e presidente da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do ES

UM AlErTA SáBiO
Brasil, início de
2020. Diante dos reflexos econômicos da
pavorosa epidemia
que se instalou começam as discussões
sobre o que fazer.
Uma boa pergunta,
aliás: o que fazer?
Talvez o início da
resposta esteja em
sério artigo publicado
recentemente no Estadão, assinado por
Jefferson Valentin e
Rodrigo Spada.
De forma direta registrou-se ser
preciso, “antes de
tudo, enfrentar
um problema
que se arrasta há décadas
no Brasil, em
todos os entes
federativos: a
falta de transparência na
concessão e na
manutenção de
privilégios fiscais”.
Assim porque “a
concessão de qualquer privilégio
fiscal onera toda a
coletividade, pois,
em virtude dela,
alguém terá que
pagar mais imposto ou terá que
abrir mão de um
serviço público. A
concessão de tais
benefícios, portanto, só se justifica
diante de um benefício social que
seja, no mínimo,

equivalente à renúncia de receita
concedida”.
Observou-se,
em seguida, que
“se o STF decidiu
… que é legítima
a publicação dos
nomes dos servidores públicos
com seus respectivos vencimentos e
vantagens pecuniárias provenientes
do seu trabalho,
por que não se
faz o mesmo com
todas as pessoas,
naturais ou jurídi-

cas, que gozam de
algum privilégio
tributário?”.
O alerta é grave:
“acobertados pelo
suposto manto do
sigilo fiscal encontram-se privilégios
tributários motivados por todo tipo
de interesse, dos
mais nobres aos
mais mesquinhos.
Mas, independentemente do motivo
gerador do privilégio fiscal, o maior
problema, hoje,
para a sociedade,
é a falta de trans-
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parência que os
envolve”.
É realmente intrigante: em tempos de
tanta transparência,
quando até despesas
envolvendo centavos
são divulgadas pela
Internet, a população não tem como
saber quem usufrui
de benefícios fiscais
que podem alcançar
valores milionários
ou bilionários.
Segue, então,
sábia sugestão:
“por que não se
divulga, como
condição para
a concessão
de qualquer
renúncia fiscal,
um estudo
pormenorizado
do seu custo-benefício? Por
que não se faz,
anualmente, um
acompanhamento
da referida renúncia fiscal, para que
o cidadão possa
acompanhar ano a
ano se a manutenção daquele privilégio se justifica
socialmente?”.
Eis aí um alerta a
ser seriamente considerado. Há que se
separar os benefícios
corretos daqueles
que são um caso
de polícia – e nada
melhor para eliminar
o mofo que um raio
de sol.
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atividades
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Asfalto de Santa Rosa já tem base
preparada até a metade do trecho
Fotos: divulgação

Renato Casagrande recebeu Erick Musso e Luiz César Maretto em 26
de abril de 2019

P

a r e c e
que desta vez o
sonho
dos produtores
rurais e
moradores
de
Aracruz
será realidade.
As obras do asfalto
da estrada de Santa
Rosa (ES-124) estão
com a base pronta
em mais da metade
do trecho de 15,7km,
ultrapassando a localidade de Grapuama em 1,9 km de
base asfáltica preparada e mais 2 km em
obras de terraplanagem.
A
Construtora
Premocil, de Cachoeiro de Itapemirim,
montou a usina de
asfalto no início da
rodovia, ao lado do
Loteamento Valle
Verde, e faz as obras
de asfaltamento a
partir de Grapuama.
Este trecho de 8
km já está preparado para receber a
base asfáltica e depois o recapeamento definitivo.
A nova licitação
foi dada pelo governador Renato Casagrande no dia 26 de

abril de 2019, no Palácio Anchieta, com
as presenças do presidente da Assembleia, deputado Erick Musso, e do
diretor-geral
do
DER-ES, Luiz César
Maretto.
A previsão é que a
obra fique pronta no
primeiro semestre
de 2021. A empresa
tem 600 dias para
concluir todo o asfaltamento, prazo
que terminaria no
final de dezembro
deste ano, mas que
deve ser prorrogado
por mais seis meses.
Para Erick Musso,
responsável
pela
gestão de retomada
da obra, “o asfalto
trará muitos benefícios aos produtores
e à região, pois Santa Rosa é uma das
mais importantes
bacias leiteiras do
Estado. No primeiro
trecho da rodovia, a
Construtora Premocil está realizando o
trabalho da base até
a localidade de Grapuama e asfaltando
de lá até a rodovia
Primo Bitti. O valor
da obra, com 15,7
km, é de R$ 24 milhões e após o término será mais uma
ligação entre Aracruz e Praia Gran-

de, em Fundão, e
com a rodovia BR101, na sede daquele
município”.
O Governo do Estado investe R$
24.199.000,27
na
obra, alocando R$
11 milhões em 2019
e mais R$ 13 milhões neste ano. O
asfalto de Santa
Rosa é uma continuidade da rodovia
ES 124, que começa
em Guaraná e vai
até a rodovia ES261, que liga Praia
Grande a Fundão.
Erick Musso destacou que a via possui 15,7 quilômetros
de extensão e terá
uma pista de rolagem de 3,5 metros,
acostamento de 1,5
metro e serão implantados 12 pontos
de ônibus.
A rodovia é muito usada pelos proprietários
rurais
que escoam suas
produções em direção aos centros
de
comercialização, com destaque
para a produção
leiteira em Santa
Rosa, além de ser
um dos caminhos
que incrementa a
área de turismo,
pois facilita o acesso às praias de
Fundão e Serra.

Metade do trecho de 15,7 km já está preparado para receber o asfalto

A NOVELA DO ASFALTO DE SANTA ROSA
É uma novela que se arrasta há quase 20 anos, passando por mandatos dos governadores José
Ignácio Ferreira, Paulo Hartung (oito anos de governo) e Renato Casagrande.

Abril de 2009
O então governador Paulo Hartung e o prefeito de Aracruz na época, Ademar Devens, ambos
do PMDB, assinaram os convênios para início das obras de asfaltamento da rodovia e a
duplicação da avenida Castelo Branco, entre a Praça da Paz e a entrada do Centro Industrial do
bairro Bela Vista, em extensão de 2,1 quilômetros (não saiu do papel).

Novembro de 2012
Após anos de promessas do governador Paulo Hartung e de seu sucessor, Renato Casagrande,
finalmente o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) licitou a obra. A vencedora foi a
Construtora Roma, por R$ 19.149.118,09 e prazo de 545 dias para a conclusão. O valor total do
Edital de Licitação por concorrência pública era de R$ 25.086.769,01. Participaram 17
empresas, representando um deságio de quase R$ 6 milhões.

Março de 2013
Após anos de promessa, finalmente o sonho dos moradores de Santa Rosa começa a ser
realizado. A Ordem de Serviço para o início das obras do asfalto foi assinada na manhã do dia
16, pelo governador Renato Casagrande, na área de eventos da Associação dos Produtores
Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e Comunidades Vizinhas (Aprusav).

Maio de 2013
Autorizada em março, a obra de pavimentação da rodovia ainda não teve início. Quando
assinou a Ordem de Serviço, o governador Renato Casagrande anunciou que os trabalhos
começariam dentro de 30 dias. No dia 16 a promessa completou dois meses.

Agosto de 2013
A Construtora Roma iniciou as obras de asfaltamento a partir do Loteamento Valle Verde, com
extensão de 15 km + 780 metros.

Outubro de 2014
A Construtora Roma abandonou as obras de asfaltamento do trecho de 16 quilômetros entre
Aracruz e o distrito de Santa Rosa, transformando em pesadelo o sonho dos moradores e
produtores rurais de Santa Rosa, Grapuama e Biriricas.

Março de 2015
O DER-ES negociou com a Construtora Roma a retomada das obras. Se não houver acordo,
haverá nova licitação, com previsão para o segundo semestre.

Dezembro de 2017
Em um evento no SESC de Aracruz, o governador Paulo Hartung confirmou a retomada das
obras do asfalto de Santa Rosa e da ponte sobre o rio Piraquê-açu e garantiu que o edital de
licitação será publicado no próximo mês, com perspectiva de iniciar os serviços até abril do ano
que vem.

Agosto de 2019
Com o canteiro de obras já montado com máquinas e veículos, a Construtora Premocil, de
Cachoeiro de Itapemirim, inicia na próxima semana a retomada das obras do asfalto de Santa
Rosa.
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O desempenho das escolas de
Aracruz e Região no Enem 2019

Hilário Frasson é
expulso da
Polícia Civil

Hilário Frasson é acusado de ser um dos
mandantes do assassinato de Milena Gotardi

A região Polinorte só teve
duas escolas entre as 30 do
Estado com melhor desempenho no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)
em 2019, desconsiderando a
nota da redação. Trata-se do
Campus Aracruz do Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes), que ocupa a 18ª colocação no ranking estadual, com
uma média de 620,20 pontos,
e o Centro de Ensino Darwin
Aracruz, 20° colocado com
uma média de 619,42 pontos.
Os microdados, por escola,

foram divulgados pelo Ministério da Educação na última sexta-feira (26) e tabulados pela startup Evolucional.
No ranking estadual que
considera a nota da redação,
o Ifes – Campus Aracruz ocupa a 19ª colocação, com uma
média de 658,32 pontos. Já
o Centro de Ensino Darwin
Aracruz é o 26° colocado,
com uma média de 644,68
pontos. O levantamento analisou apenas dados de alunos
que cursaram o 3° ano do Ensino Médio em 2019 e não ze-

raram nenhuma das provas.
Somente escolas que tiveram
mais de 10 participantes foram consideradas.
Entre as 11 escolas estaduais da região, o CEEMTI
(Centro Estadual de Ensino
Médio em Tempo Integral)
Monsenhor Guilherme Schmitz, do bairro De Carli, em
Aracruz, é o que teve melhor desempenho: média de
530,88 pontos, considerando
a nota da redação, e de 510,74
pontos, desconsiderando a
nota da redação.

Acusado de mandar matar a médica Milena
Gotardi, sua esposa, o ex-policial civil e ex-coordenador de curso de Direito em Aracruz,
Hilário Antônio Fiorot Frasson, foi expulso da
corporação nesta semana, em decisão tomada
pelo Conselho da Polícia Civil em setembro de
2019 e agora confirmada pelo Conselho Estadual de Correição. Todas as possibilidades de
recurso estão esgotadas.
O crime ocorreu em setembro de 2017. Milena Gotardi morreu após ser baleada na cabeça
quando saía do trabalho, no estacionamento
do Hospital Universitário Cassiano Antonio
Moraes (Hucam), em Vitória. Frasson já havia
sido expulso da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, logo após o crime.
Hilário, que estava separado da médica, e o
pai dele, o fazendeiro Esperidião Frasson, de
Fundão, foram acusados de serem os mandantes do crime. O casal tinha duas filhas. Agora,
o ex-policial civil aguarda para ir a júri popular
pelo crime e enfrentar o banco dos réus.

Inscrições para edital emergencial
da Suzano vão até segunda-feira 06
Terminam na próxima segunda-feira 06
as inscrições para o edital emergencial de
apoio ao enfrentamento dos efeitos da
covid-19, lançado pela Suzano. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio),
desenvolvida com o objetivo de beneficiar
as ações rápidas de prevenção do coronavírus e de geração de renda.
O edital vai destinar um aporte de R$
500 mil via projetos de resposta rápida,
visando buscar soluções que minimizem
as dificuldades decorrentes do isolamento
social, que tem afetado as atividades nas
comunidades.
Serão contempladas 15 regiões, entre
sedes municipais, distritos e comunidades de Aracruz, Conceição da Barra, São
Mateus e Pedro Canário. “Desenvolvemos

o edital com a proposta de amenizar os
impactos gerados pela pandemia na sociedade, fortalecendo as ações de prevenção
e potencializando a geração de renda”,
enfatiza Douglas Peixoto, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.
Duas linhas de apoio constam do edital:
ações de prevenção e combate à covid-19
que priorizam a redução de contaminação,
além de minimizar os problemas sociais e
de saúde; e a geração de trabalho e renda
no meio urbano e rural.
Podem participar as organizações da sociedade civil com atuação local (associações de produtores rurais e de moradores,
dentre outros), cooperativas, microempreendedor individual e pequenas empresas
cadastradas no Simples Nacional com faturamento anual de até R$ 100 mil.

Quem pode participar


Organizações da Sociedade Civil com atuação local (associação de produtores rurais,
associação de apicultores, associação de pais e mestres, associação de moradores e
organizações com finalidade social, exceto organizações religiosas.



Cooperativas (cooperativas de produtores, de serviços, de catadores de resíduos etc.),
exceto cooperativas de crédito.



Microempreendedores individuais (MEIs) constituídos há, pelo menos, seis meses.



Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional (padarias, borracharias, mercearias,
bicicletarias, lanchonetes etc.) com faturamento anual de até R$ 100 mil.

Regiões contempladas no Espírito Santo
1. Aracruz: Barra do Riacho, Vila do Riacho e Barra do Sahy.
2. Conceição da Barra: Sede, Braço do Rio, Sayonara, Itaúnas, Angelim Disa, Angelim III,
Água Preta e Assentamento Valdício Barbosa.
3. São Mateus: Sede, Itauninhas e Nova Lima.

4. Pedro Canário: Sede.
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História e homenagens marcantes mais que
merecidas ao primeiro médico de Aracruz

P

rimeiro médico a fixar residência em Aracruz, o clí- cumprindo o isolamento social por integrar o grupo de risnico geral, ginecologista e obstetra Dr. Sixto Nelson co para a covid-19.
Quiñonez Diaz, 78 anos, está completando 50 anos
Nascido em Caacupê, no Paraguai, Dr. Sixto Nelson codedicados à Medicina no município. Formado na meçou a atuar em Aracruz na década de 1970 a convite do
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ele saudoso Monsenhor Guilherme Schmitz, com quem forparticipou das principais decisões e idealizações na mou uma sólida parceria. “Preocupado com a circunstância
saúde aracruzense, sendo a construção do Hospital de uma Aracruz totalmente desprovida de riquezas, com poucos
e Maternidade São Camimoradores, a maioria lavradores, haDr. Sixto ajudou Monsenhor Guilo a mais importante. E foi lá que
via um sonho de construir um hospilherme a angariar recursos com
o considerado “médico dos métal para minimizar o sofrimento desdicos” desenvolveu a obra mais
ses seres humanos. Com esse espírito,
as comunidades para construir o
relevante de todas: realizou cerca
com essa grandeza e com a educação
Hospital São Camilo. “Nós realide 40 mil partos, trazendo uma
religiosa muito empossada em seu cozamos as feiras distritais onde se
quantidade expressiva de aracruração, Monsenhor Guilherme congrecongregavam todos os moradores e
zenses ao mundo.
gou-se à coletividade e materializou
a sociedade em geral. Foram mais
Das cinco décadas que Dr. Sixesse sonho”, lembra.
to dedicou à área da saúde em
Juntos, Dr. Sixto e Monsenhor
de 18 feiras e um subsídio da AleAracruz, mais de três foram de
Guilherme
estruturaram em Aramanha que permitiram adquirir o
trabalho intensivo. Isso ajudou a
cruz
um
sistema
de saúde até enterreno e construir o hospital. Eu
materializar não só a construção
tão inexistente. O médico reforça:
trabalhei como diretor do São Cado São Camilo, como também o
“naquela época o grande empreendimilo por mais de 20 anos, vi aquele
programa educacional do hosmento dos aracruzenses eram as lapital, que buscava conscientizar
vouras; e qualquer iniciativa esbarrava
lugar crescer e realizar o nosso sotoda a comunidade, realizando
na carência da comunidade. Contudo,
nho, que era poder oferecer as conuma medicina preventiva de alta
nestas circunstâncias extremamente
dições de saúde para o povo”
escala.
humildes, houve quem soube motiváMembro fundador da Associação de Pais e Amigos dos -la e incentivá-la a buscar uma solução para um problema crôExcepcionais (Apae) e conselheiro da Fundação São João nico, que era a morte quase obrigatória das crianças, sobretudo,
Batista (FSJB), além de ex-vereador e ex-secretário munici- por doenças infecciosas. Monsenhor iniciou essa ideia e posteriorpal de Ação Social, Dr. Sixto também contribuiu significati- mente tive a felicidade de ouvi-lo, de sentir sua forma de ser e o
vamente com a educação e a política local. Hoje, ele segue que ele desejava para o ser humano. Encantei-me pela filosofia
na ativa. Só está momentaneamente sem fazer o que mais dele e abracei a sua causa. Esse abraço, sem dúvida alguma, foi
gosta em razão da pandemia do novo coronavírus, estando um convencimento espiritual”.

HOmenAgem DA FAmÍLIA BeRmUDeS
“Dr. Sixto Nelson
Quiñonez Diaz é como
um irmão para mim. É
um exemplo de profissional, um exemplo
de pessoa, um exemplo a ser seguido. Ele
foi o primeiro médico
de Aracruz e, de certa
forma, sua dedicação
profissional, o amor
com o qual cumpria
suas funções sempre
pensando no bem comum é uma felicidade
para a população. Que
honra que eu tenho de
tê-lo como colega de

profissão. Que orgulho
que eu tenho de tê-lo
como amigo. Obrigado por estar aí hoje e
dia após dia fazendo o
melhor pela saúde da
nossa querida Aracruz.
É muito bom ver que
a admiração, o carinho
e o respeito que tenho
pelo Sixto são nítidos
em minha esposa,
Penha, e nos meus filhos: Cássio, Vinícius e
Michele. Parabéns, Dr.
Sixto, pelos 50 anos
de exercício ininterruptos da profissão em

Aracruz. Parabéns pelo
grande homem que é”.

Dr. Cleveraldo
José Bermudes e
família

HOmenAgem De eVILÁSIO OLIVeIRA COSTA
“Um ser de luz
transforma ambientes e pessoas, ninguém consegue ficar
indiferente a uma
pessoa que faz da
ação humanitária a
sua missão de vida.
Dr. Sixto não é apenas um médico que
cuida das nossas
dores físicas, ele vai
além, trata da alma
das pessoas. Tem
sempre uma palavra
gentil para confortar um coração em
desespero. Cultiva o

saudável hábito de
olhar as pessoas nos
olhos, sem pressa.
Carlos
Drummond
escreveu: Tem gente que tem cheiro
de colo de Deus. De
banho de mar quando a água é quente e
o céu é azul. Ao lado
delas, a gente sabe
que os anjos existem e que alguns são
invisíveis. Assim é o
meu querido amigo
Dr. Sixto. Abençoado
seja”.

Evilásio Oliveira
Costa
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Dr. Sixto

HOmenAgem DO DePUTADO eRICK mUSSO

Mais reconhecimento

Nelson Quiñonez Diaz
Dr. Sixto ajudou Monsenhor Guilherme a angariar
recursos com as comunidades para construir o Hospital São Camilo. “Nós realizamos as feiras distritais onde
se congregavam todos os moradores e a sociedade em geral. Foram mais de 18 feiras e
um subsídio da Alemanha que
permitiram adquirir o terreno e construir o hospital. Eu
trabalhei como diretor do São
Camilo por mais de 20 anos,
vi aquele lugar crescer e realizar o nosso sonho, que era
poder oferecer as condições de

saúde para o povo”, recorda.
O médico e o vigário
criaram ainda o embrião
do que hoje é chamado de
ESF (Estratégia de Saúde
da Família), visitando de
casa em casa e atendendo
os moradores, tática que,
anos depois, o Governo Federal veio criar oficialmente nos municípios.
“Muito antes de existir o
SUS [Sistema Único de Saúde], nós já organizamos tudo
isso. Não apenas a construção
do Hospital e Maternidade
São Camilo. Não! Foi o pro-

grama educacional, que no
interior funcionava, onde se
faziam as vacinações, onde
médicos e estudantes de medicina iam fazer palestra”,
lembra Dr. Sixto, acrescentando: “edificamos casas
onde funcionavam os centros
comunitários utilizados para
fazer a medicina preventiva.
Então, a partir disso, as doenças infecciosas não acabaram,
mas diminuíram de 80% a
90%. Talvez Aracruz tenha
sido o município que iniciou
o trabalho preventivo no Estado”, pontua.

HOmenAgem DO LAbORATóRIO THOnSOn
Dr. Sixto, nós, do
Laboratório Thonson, sabemos que
neste mundo há poucas pessoas tão genuínas como você e
o parabenizamos por
essa vontade de dedicar-se à população
aracruzense com seu
trabalho durante 50
anos da sua vida. Isso

transforma sua profissão na saúde, em uma
arte divina e muito especial. Por isso a vida
tem todo prazer em lhe
oferecer uma jornada
inesquecível de dedicação às comunidades
carentes e de realizar
obras tão significativas
como o Hospital São
Camilo. Sinta-se orgu-

lhoso das 40 mil vidas
que trouxe ao município de Aracruz nos
partos que realizou
ao longo de sua profissão. O mundo precisa de mais pessoas
como você, dedicadas
e contribuindo para o
desenvolvimento da
saúde do município.

HOmenAgem DA UnImeD PIRAQUeAÇU
“Há medicamentos para todas as
espécies de doenças, mas, se estes
medicamentos não
forem dados por
mãos bondosas, que
desejem amar, não
será curada a mais
terrível das doenças:
a doença de não se
sentir amado”. Com
esta frase de Madre
Tereza de Calcutá,
podemos sim resumir o que pautou a
vida do nosso querido Dr. Sixto nesses 50 anos de dedicação a aqueles
que lhe procuraram!
É com muita alegria que a Unimed
Piraqueaçú
come-

mora os 50 anos
de vida médica, dedicada ao povo de
Aracruz, do querido Dr. Sixto, nosso
“Coronel”, como ele
é
carinhosamente
chamado por todos
que com ele tem o
prazer de conviver.
Sixto é de fato uma
pessoa ímpar, em
sua
inteligência,
alegria, vitalidade e
capacidade de expressar seu amor a
todos sem qualquer
distinção e mesmo
sabendo de sua representatividade e
importância á sociedade Aracruzense,
ele vive a cada dia
praticando
aquilo

em que se tornou
expert:
dedicar
todo o seu conhecimento ao bem
do próximo!

Dr. Eudayr Alves
Moreira Junior
presidente da
Unimed Piraqueaçu

Dra. Karoline, Dr. Márcio, Dra. Juliana e Dra. Maria da
Penha Loureiro Amâncio. Direção do Laboratório Thonson

Títulos e honrarias
Em 2010, Dr. Sixto Nelson
Quiñonez Diaz recebeu o título
de Cidadão Espírito-Santense.
A honraria conferida pela Assembleia Legislativa foi concedida pelo então deputado estadual Marcelo Coelho. Em 2015,
o médico recebeu o ‘Prêmio
Destaque Homens Aracruzen-

ses’, honraria conferida pela
Câmara Municipal, onde exerceu dois mandatos seguidos
de vereador (1993-1996 e 19972000), tendo se licenciado entre
19 de julho de 1994 e 1° de abril
de 1996, período em que foi titular da secretaria municipal
de Ação Social no 5° mandato
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do saudoso ex-prefeito Primo
Bitti. Já em 2018, Dr. Sixto recebeu a Comenda da Ordem
do Mérito Dr. Afonso Schwab,
maior honraria conferida a um
médico pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
O proponente foi o deputado
estadual Dr. Hércules Silveira.

O médico também já foi homenageado em diversas sessões
solenes da Ales, como as dedicadas à Fundação São João
Batista e ao Hospital e Maternidade São Camilo. Ambas
tiveram como proponente o
presidente da Casa, deputado
Erick Musso.

Dr.
Sixto
Nelson
Quiñonez Diaz vai dar
nome à nova ala do
Hospital e Maternidade
São Camilo. Mais que
merecida, a homenagem faz jus à trajetória
do profissional e sua
relevante contribuição
ao desenvolvimento de
Aracruz. O espaço, com
obras em andamento,
abrigará uma área específica para maternidade
e leitos para pacientes
internados através do
convênio, particular ou
SUS (Sistema Único de
Saúde). A decisão pela
homenagem ao médico
foi do Conselho Curador
da FHMSC (Fundação
Hospital
Maternidade São
Camilo).
O clínico geral,
ginecologista e
obstetra
fala
da
homenagem, que
foi
uma
grande
surpresa
para ele.
“Eu não sabia. Foi com
grande surpresa que
recebi a notícia. Homenagem em vida é uma
coisa muito linda, você
vivencia esse momento.
Quanto é bom homenagear o ser humano pelos seus atos bondosos
em vida. Só Deus sabe o
quanto me emocionei.
Sou grato pela escolha
de meu nome, pela minha família, por poder
trabalhar com pessoas maravilhosas e por
ser testemunha de dois
momentos históricos: o
início e o engrandecimento do Hospital São
Camilo, que novamente
recebe um sopro extra-

ordinário de bonança.
Vejo-me
felicíssimo
diante de tudo isso. Liderados por pessoas
com extrema sensibilidade, a Associação Vidas e o Conselho Curador abraçaram o São
Camilo para que ele
melhore e se adeque às
exigências
habituais.
Resultados deste trabalho conjunto já surgiram e são exemplo do
que vai ser o São Camilo: um hospital amado, humanizado e que
abraça, indistintamente, a coletividade”.
Outra
homenagem
que Dr. Sixto recebeu
em vida foi concedida
em 2013,
por meio
do
projeto pedagógico
‘Aracruz,
aqui
é
o
meu
lugar’,
desenvolvido
anualmente
com
alunos do
Centro
Municipal de Educação Básica
(CMEB) Paulo Freire, do
bairro São Marcos. “Foi
uma das mais agradáveis surpresas receber
este
reconhecimento, que é a lembrança de um ser humano
na vida da sociedade.
É importante quando
uma escola se propõe
a retratá-lo de forma
reconhecida. Sinto-me
honrado com esta homenagem proveniente
da Educação, que é a
forma de transformar
uma sociedade”, assegurou Dr. Sixto no momento, considerado por
ele, de alegria e satisfação.

“Reconhecimento,
carinho e gratidão
são as palavras que
traduzem o nosso
sentimento por Dr.
Sixto Nelson Quiñonez Diaz, que é um
daqueles
homens
predestinados
por
Deus e que fez da
Medicina seu sacerdócio. Nós agrade-

cemos pelos 50 anos
de dedicação e amor
por Aracruz! Obrigado por fazer parte da
nossa história!”.

Erick Musso
Presidente da
Assembleia
Legislativa

HOmenAgem DA FUnDAÇÃO HOSPITAL e mATeRnIDADe
SÃO CAmILO
“Um grande homem
que sempre esteve à
frente de seu tempo;
um incansável profissional que diante de
tantas dificuldades no
passado e também no
presente, enfrentou-os
e acima de tudo também apoiou todas as
realizações do nosso
hospital. Foi assim
que nesses 50 anos de
serviços junto aos aracruzenses, conseguiu

implantar um atendimento
humanizado,
e reconhecidamente
esse povo trabalhador
o acolheu.
Foram muitas as
conquistas junto às
pessoas, com o intuito de construir algo
maior, a saúde de Aracruz e Região. Esta
soma do Hospital São
Camilo com o Dr. Sixto
é orgulho para nós; e
o reconhecemos tam-

bém como esse ser
humano dedicado ao
bem maior, a VIDA!.
Nossos
parabéns,
gratidão e toda felicidade!”
Eduardo Pereira
Soares
Superintendente
Executivo e
Aroldo Lopes
Rampinelli
Presidente do
Conselho Curador

*A foto traz o presente e futuro do hospital, num contexto de continuidade
dos trabalhos.

Dra. Nina Mori Borges, superintendente Dr. Eduardo Pereira Soares, Dra. Shanya Barroso Sarcinelli e o presidente do Conselho
Curador, Aroldo Lopes Rampinelli

HOmenAgem DO DR. CHRISTOPHeR QUIÑOneZ DIAZ
“Como pai e cidadão
tem sido uma referência, além de ser um
profissional
preocupado com o próximo.
É também uma referência na família, não
só para os filhos, mas

também dos familiares
do Paraguai. Dr. Sixto
é, com certeza, um
exemplo a ser sequido. Que Deus continue
iluminando-o a levar
atenção e carinho ao
próximo”.

Filhos, noras e genros.
Aqui representados por
Dr. Christopher Quiñonez Diaz
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Projeto sobre IPVA de locadoras tramita em urgência

O Projeto de Lei (PL) 352/2020, de autoria do deputado Lorenzo
Pazolini, altera a legislação estadual do IPVA e trata do recolhimento do imposto por locadoras de veículos sediadas em outros
estados e que operam no Espírito Santo

Aguarda parecer da
Comissão de Justiça da
Assembleia Legislativa
o Projeto de Lei (PL)
352/2020, de autoria
do deputado Lorenzo
Pazolini, que altera a
legislação estadual do
IPVA e trata do recolhimento do imposto por
locadoras de veículos
sediadas em outros estados e que operam no
Espírito Santo.
Segundo Pazolini, o
projeto inclui, na lista de contribuintes do
IPVA, as empresas que
alugam veículos no
Espírito Santo, ainda

que a matriz seja localizada em outro estado. O projeto tem por
base decisão recente
do Supremo Tribunal
Federal (STF) que considerou que as locadoras de veículos devem
pagar o IPVA para o
estado onde o veículo
circula.
O parlamentar explicou que a aprovação
do projeto vai aumentar a arrecadação: “se o
veículo está circulando
no Estado, nada mais
justo que o imposto
seja pago a ele. Vale
ressaltar ainda que

metade do IPVA é destinado aos municípios,
ou seja, esse projeto de
lei impacta diretamente na arrecadação das
prefeituras”.
O projeto será analisado pelas Comissões
de Justiça, Defesa do
Consumidor e Finanças. Como está tramitando em regime de
urgência, os colegiados
apresentam e votam o
parecer durante a sessão ordinária. Após o
trabalho das comissões, a matéria será
votada por todos os 30
deputados.

Vale duvida se parte do litoral capixaba
foi afetado pelo desastre de Mariana
Foto: Enrico Marcovaldi/EFE

A Vale e suas empresas,
Samarco e BHP Billiton,
colocaram em dúvida se o
rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana
(MG), ocorrido há cinco
anos, afetou realmente parte do litoral capixaba nos
municípios de Conceição
da Barra, São Mateus, Aracruz e Serra. A declaração
consta dos autos da ação
civil pública impetrada na
Justiça pelas empresas contra a criação de assessorias
técnicas independentes, de
apoio às comunidades atingidas.
Em um trecho do documento, elas explicam que
estudos, a cargo da Fundação Renova, estão em fase
de conclusão. “Por essa razão, as empresas entendem
que até que esses impactos

sejam cabalmente demonstrados, deve permanecer
suspensa a contratação das
respectivas assessorias técnicas”, conclui a petição.
A petição foi conhecida
durante as negociações de
duração e custeio das Assessorias Técnicas Independentes (ATI), que tem por
objetivo oferecer às comunidades atingidas condições de produzirem os próprios diagnósticos sobre os
diversos impactos do rompimento da barragem, de
acordo com informação do
Movimento dos Atingidos
por Barragens no Espírito
Santo (MAB-ES).
A contratação das assessorias técnicas, que devem
ser realizadas nos municípios citados, está atrasada
há mais de dois anos, entre

todo o processo de seleção
e contratação. De acordo
com o defensor público
Rafael Mello, as discussões
referente à implementação
de assessorias técnicas para
as bacias atingidas ocorre
desde o ano passado. Junto
disso, Mello ressalta a grande surpresa com um dos argumentos levantados pelas
empresas para postergar a
contratação das assessorias
técnicas no litoral, que seria
a conclusão dos estudos desenvolvidos pela Fundação
Renova.
O atraso na contratação
das assessorias técnicas
também gera retardamento
dos programas reparatórios, de acordo com o defensor público. “Afeta Conceição da Barra, São Mateus,
o artesanato, o comércio,

os pescadores que pescam
nessa área e precisam ser
indenizados. Ao invés de
serem convergentes e a assessoria entrar para ajudar,
estão usando o argumento
dos estudos da Fundação
Renova para postergar os

direitos das comunidades”,
ressaltou Mello, que vê com
surpresa o pedido da Fundação Renova, que será debatido entre as instituições
e a Justiça.
(Com informações do site
ES Hoje)
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RESERVADO PARA VOCÊ

A página Saúde em Aracruz
também está em nosso site.

Acesse: www.folhalitoral.com.br
Para anunciar:
(27) 99949-5888

A Comunidade Betânia promove no
próximo sábado, a LIVE SOLIDÁRIA.
Junte sua família e participe conosco.
A sua
doação poderá
s de
ser feita atravé o,
ri
cá
depósito ban
transferência
e PicPay.

Toda a arrecadação será em benefício da Comunidade
Terapêutica Betânia, que atua no tratamento da
dependência química em nossa cidade, com atuação
também em João Neiva e Ibiraçu.
Você também pode nos ajudar através da doação de
materiais de limpeza, que poderá ser entregue na
secretaria paroquial na Igreja Matriz São João Batista
e Loja Vivaz no centro de Aracruz.

Colabore você conosco, nesta obra! Compartilhe! Divulgue!
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IMPACTOS DA PANDEMIA

I

niciado nesta semana em Aracruz, o
rodízio para a abertura dos estabelecimentos que não são considerados
essenciais aumentou a indignação de
seus proprietários e gestores, que são
os mais afetados pelos decretos publicados em razão da pandemia do novo coronavírus. Forçados a fechar as portas com
base nos dias ímpares e pares do calendário, eles temem que a situação acabe sufocando os negócios e por entenderem que a
medida não irá frear o avanço da covid-19,
pedem a abertura integral do comércio não
essencial. Afinal, dependem das vendas do
dia a dia para que eles possam se manter,
assim como seus colaboradores, fazendo a
roda da economia girar.
O fechamento alternado do comércio
não essencial foi imposto pela Prefeitura
de Aracruz depois que o risco de transmissão do novo coronavírus no município
passou de moderado para alto no Mapa da
Gestão de Risco, atualizado semanalmente
pelo Governo do Estado para ações qualificadas de enfrentamento à covid-19.
Comerciantes ouvidos pela reportagem
da FOLHA DO LITORAL são unânimes em
dizer que o esquema de rodízio, além de
não reduzir o fluxo de pessoas nas ruas,
provoca aglomerações ao ponto em que
desfavorece o isolamento social, dado que
o cliente que vai ao comércio no dia ímpar
terá que voltar no dia par para terminar de
resolver suas demandas e vice-versa.
A prefeitura chegou a limitar também o
horário de funcionamento de distribuidoras de gás de cozinha, supermercados e
outros estabelecimentos comerciais essenciais no Decreto n° 38.070, que entrou em
vigor no último dia 25. Contudo, mediante
notificação do Ministério Público Estadual
(MPES) para que o município seguisse a
legislação estadual relativa às medidas de
prevenção e combate ao novo coronavírus, a administração municipal mudou sua
decisão um dia depois, quando publicou o
Decreto n° 38.085, permitindo o funcionamento regular e habitual dos segmentos
essenciais. O comércio não essencial, por
sua vez, passou a funcionar dia sim, dia não
(exceto sábados, domingos e feriados), de
10h às 16h. Antes, ele estava abrindo de
12h às 18h, de segunda a sexta-feira.
Em reunião com diretores e conselheiros
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na
última sexta-feira 26, o prefeito Jones Cavaglieri disse que, no momento, o principal
foco é reduzir o contágio pelo novo coronavírus e o número de óbitos em decorrência
da covid-19, conscientizando as pessoas
sobre o risco de contaminação. Dessa forma, a situação do município voltará a ser
‘moderada’ no Mapa da Gestão de Risco do
Estado, podendo ocorrer menos restrições
ao comércio não essencial.

Opinião de empresárias que vivenciam o momento de restrições

Quem gera
emprego e
renda não
deveria ser tão
prejudicado”,
diz comerciante

E

mbora seu empreendimento esteja funcionando em horário regular e habitual por ser considerado
essencial, a empresária Geanes
Goulart, da Agronorte, se solidariza aos comerciantes que não podem abrir as portas normalmente. “Seja
por decreto do Governo do Estado ou da
Prefeitura de Aracruz, limitar o horário de
funcionamento ou fechar os comércios como
forma de evitar a disseminação da covid-19
não resolve o problema. Não é o comércio
que está causando a proliferação. Os comerciantes têm tomado todos os cuidados desde
o início da pandemia. O que ocorre é a falta
de conscientização; a falta de barreiras sanitárias nas entradas do município; a falta de
protocolo preventivo eficaz; são as extensas
filas do lado de fora das agências bancárias
e correspondentes bancários, que não tem
fiscalização nenhuma por parte da administração municipal. Quem gera emprego e
renda nesta cidade não deveria ser tão prejudicado”, disse, indignada.
Geanes Goulart continua: “já temos
comércios fechando e muitas demissões. É
muito triste. Além de não ter outra renda,
os comerciantes não têm nenhuma ajuda
do governo a não ser fazer empréstimos e
se endividar sem saber como será após tudo
isso passar, o que não é uma boa alternativa.
Os comerciantes precisam trabalhar, pois se
não venderem não pagam as contas, nem
mantém empregos de colaboradores. Colocar as lojas para funcionar em meio período
e agora nesse esquema de rodízio só fez causar muito mais aglomeração e confusão na
cabeça dos clientes e até dos próprios comerciantes. As medidas tomadas desde o início
da pandemia em nossa percepção enquanto
comerciante é que o poder público não visa
conter, mas sim espalhar o novo coronavírus”.

H

eler Tânia Guzzo Pignaton, sóciaproprietária da Pimacol Material de
Construção, defende que todos os
comércios são essenciais. “Por isso
existem, eles sustentam famílias no nosso
município”, destaca a empresária,
acrescentando: “sei que estamos vivendo uma
situação atípica, mas a impressão que fica é a de que o
comércio é o principal responsável pela proliferação
do novo coronavírus, quando, na verdade, foi ele
que acabou assumindo o papel de conscientizar a
população sobre as medidas preventivas, como a
necessidade do uso obrigatório de máscaras. E faz
isso, algo que compete ao poder público, o tempo
inteiro. Os lojistas, inclusive, chegam a ser taxados
de indelicados, tamanha é a exigência. Enfim,
não é o comércio que está disseminando o novo
coronavírus”.

Outra visão de Heler Tânia é que o poder
público preocupa-se em computar números
e pouco faz para combater efetivamente
o crescimento exponencial dos casos de
covid-19. “Entre os dias 21 de março e 22 de abril
o comércio ficou fechado e muitos trabalhadores
ficaram em casa para que os órgãos públicos
pudessem traçar estratégias para combater o novo
coronavírus e ampliar leitos. De lá para cá, além
da preocupação com o número de infectados e
óbitos, o foco parece estar voltado para a redução do
horário de funcionamento do comércio, que é o mais
penalizado. Essa redução só gera aglomeração, visto
que os clientes têm um curto espaço de tempo para
irem às compras. Afinal, nosso comércio nunca foi
aglomerado, quem dera fosse. Na minha empresa
mesmo houve fila na porta, tumulto, coisa que
nunca aconteceu. Quanto mais espaço de tempo o
comércio tiver, seguindo as exigências sanitárias,
menos aglomeração e tumulto haverá. E essa
questão de rodízio, dias pares e ímpares, desfavorece
o isolamento social, sendo que para ir a lojas de
setores diferentes, as pessoas precisam sair dois dias
de casa. É algo incompreensível. Acredito que a
saída seria testar a população, conscientizar e fazer
barreiras sanitárias”, ressaltou a empresária.

Glaucineide Crivilin,
empresária
Diquer Design

O

funcionamento do comércio não essencial por rodízio só aumenta o número de pessoas nas ruas. Isso porque o
cidadão que tirava um dia da semana
para resolver suas demandas no comércio agora estará duas ou mais vezes na
rua. Então, essa medida não é inteligente e nem
responsável para o momento de pandemia que
vivemos. Aglomerações no comércio tiveram
início depois da implantação desse rodízio, uma
vez que o consumidor tem menos tempo para
ir às compras. Fora que essa situação – imposta sem muita informação, em meio à troca de
decretos em um curtíssimo espaço de tempo –
confunde e, muito, o cliente, o que acaba nos
prejudicando enquanto comércio. Desde março acompanhando a questão da pandemia, vejo
que o que deve ser levado em conta é o fato de
que quanto mais tempo as lojas ficam abertas,
menor é o fluxo de pessoas nas ruas. Não existe
aglomeração dentro do comércio não essencial
de Aracruz, que desde o início da pandemia
esteve continuamente preocupado com a segurança sanitária de clientes e colaboradores”.
“

Todo comércio é
essencial”, defende empresária

L

imitar o funcionamento, bem como fechar o comércio não é uma forma de conter o novo coronavírus. É uma medida
contrária ao controle da pandemia. Com
a abertura de lojas em dias alternados,
há redução do tempo para consumo. Isso
força os clientes a estarem no comércio naquele
mesmo horário limitado, causando aglomeração
nas ruas. Muito se fala no comércio não essencial, mas não é essencial até que ponto? Porque
já são mais de 90 dias de restrição a quem gera
empregos e ajuda a manter a economia do município. Não comercializamos alimentos ou medicamentos, mas hora ou outra nossos produtos
se fazem necessário ao consumidor. O aumento
de casos confirmados da covid-19 no município
ocorre por falta de uma gestão eficaz na área da
saúde. Um colapso em leitos pode ocorrer pelo
mesmo motivo, e não por conta de aglomeração
no comércio. Porque isso não existe”.

“

Jeovana Ahnert Dias,
empresária
Biju Mania

Comerciantes de Aracruz pedem
fim das restrições para lojas não
essenciais

Comércio de Aracruz
não tem oferecido
risco, aponta
pesquisa
Entre os dias 20
e 21 de junho a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de
Aracruz
realizou
uma pesquisa com
78 associados. Entre
lojistas e comerciários, o levantamento envolveu 1.113
pessoas. Destas, 62
haviam sido afastadas por suspeita
de covid-19 desde
o início da pandemia, quatro tiveram
a confirmação da
doença e nenhuma
morte relacionada
ao público-alvo da
pesquisa foi registrada. Com base
nesse resultado, a
entidade concluiu
que o comércio de
Aracruz não tem
oferecido risco de
transmissão da covid-19 aos consumidores, nem aos
trabalhadores por

conta dos cuidados internos que as
lojas têm tomado,
seguindo todos os
protocolos.
A CDL Aracruz
ressalta que a responsabilidade
na
prevenção da covid-19 é de toda a
sociedade. “A covid-19 é muito grave.
Quem já teve uma
pessoa da família em
tratamento, ou em
óbito, sabe os traumas
que essa doença traz”,
diz trecho de um vídeo divulgado pela
entidade nas redes
sociais para mostrar
os resultados da
pesquisa, além de
reforçar as dicas de
prevenção: só saia
de casa se for extremamente necessário e use máscara o
tempo todo; não fique nas ruas ou praças; evite aglomera-

ções; não faça festas
e encontros de famílias e amigos; faça
o isolamento social;
respeite o distanciamento mínimo entre as pessoas; lave
as mãos com água e
sabão ou detergente; use álcool gel;
proteja todas as pessoas do grupo de
risco da sua família.
O
desemprego
no comércio e o fechamento das lojas
também foram lembrados no vídeo da
CDL, que diz estar
acompanhando
e
cobrando das autoridades medidas
preventivas e corretivas em relação à
covid-19. A entidade reforça: “quanto
maior os cuidados,
menores os impactos
negativos na saúde e
nos empregos. Faça a
sua parte”.

Aracruz precisou adotar medidas de revezamento do comércio
Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que o município
está submetido ao decreto estadual que condiciona a abertura
do comércio. Esse condicionamento é reforçado em razão da
existência de notificação do Ministério Público Estadual (MPES)
na qual o município é recomendado a acompanhar integralmente as medidas de isolamen-

to e de fechamento do comércio
estabelecidas em decretos estaduais. “Aracruz está enquadrada no risco alto pela Portaria 111 R, de 20 de junho
de 2020. Quando isso ocorre, segundo a Portaria 100
R, de 30 de maio de 2020, o
município precisa adotar as
medidas de revezamento do
comércio. Aracruz poderá

voltar às condições anteriores caso saia do risco alto”,
destaca a nota.
Sobre o comércio ser apontado como principal responsável pela proliferação do novo
coronavírus, tamanhas são as
restrições ao mesmo, a prefeitura informa que não é possível
atribuir a um grupo ou setor a
culpa pelo aumento de casos

confirmados. “Mas, é possível
dizer que a sociedade como
um todo não tem observado as recomendações de
isolamento social. Quando
não existe isolamento social, tem-se um aumento
da transmissão e contaminação das pessoas”, conclui
a nota da administração municipal.
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Impasse entre Suzano e prefeitura
pode inviabilizar refinaria em Aracruz
Um impasse que se arrasta
há meses entre a Suzano e a
Prefeitura de Aracruz vem
inviabilizando a implantação
de uma refinaria de petróleo
no município. O prefeito Jones Cavaglieri tinha a intenção de ceder o terreno onde
seria construída a fábrica de
papel da Carta Fabril à Companhia Brasileira Noxis Energy, mas a Suzano alega que
a área fica muito perto das
operações da fábrica, o que
deixa a indústria de celulose
com receio de alguma contaminação.
O grupo carioca Noxis
Energy cobra, pelo menos
duas vezes por semana, uma
posição da Prefeitura de Aracruz sobre a área prometida
para a instalação de uma refinaria de petróleo no município. Devido ao impasse, a
prefeitura propôs que a Suzano cedesse uma de suas
propriedades e, em troca,
recebesse o espaço que seria
doado à Noxis Energy.
Em resposta à FOLHA DO
LITORAL, o secretário mu-

nicipal de Desenvolvimento
Econômico, Guerino Balestrassi, garantiu que está mantendo diálogo com a Suzano
com o objetivo de realizar a
troca de áreas.
Balestrassi informou ainda
que a negociação está avançada e em fase de avaliação
das áreas. “A Suzano já apresentou uma possível área
que fica entre o aeroporto e
o viveiro, na rodovia ES-257.
A prefeitura já encaminhou
uma Carta de Intenção de
troca à Suzano e, nos próximos dias, será encaminhado
um Termo de Compromisso
do município com a Noxis
para que a refinaria possa dar início ao Projeto de
Viabilidade (Master Plan)”,
explica o secretário, esclarecendo ainda que a troca oficial deve demorar um pouco
mais por causa dos trâmites
legais do serviço público e
ainda ser aprovado pela Câmara de Vereadores.
No ano passado o prefeito Cavaglieri reforçou que a
proposta foi encaminhada à

diretoria da Suzano, mas ainda não houve um retorno. O
assunto é tratado, pelo menos, desde outubro do ano
passado. “A negociação está
emperrada. Estamos evitando briga com a Suzano, mas,
se não houver uma resposta,
vamos ceder a área que era
para a Carta Fabril, pois não
podemos correr o risco de
perder um empreendimento
da magnitude dessa refinaria”, afirmou Jones.
A Noxis tem planos de
construir três refinarias no
Brasil, primeiro em Sergipe,
depois no Espírito Santo e
no Maranhão. Em Aracruz,
só será viabilizada a refinaria caso o primeiro projeto,
em Sergipe, dê resultado positivo. Na capital sergipana,
até o último mês de maio, o
projeto permanece em fase
de concorrência, definindo
entre as construtoras pré-selecionadas. O projeto prevê minirrefinarias de bunker
(combustível usado nos navios) com teor reduzido de
enxofre para exportação.

Refinaria precisa de área
de 30 hectares em Aracruz
O empreendimento da
carioca Noxis requer uma
área de 30 hectares, ou seja,
300 mil metros quadrados
em Aracruz, o equivalente
a 30 campos de futebol. O
investimento com o empreendimento é superior a R$ 2
bilhões, com a criação de mil
empregos nos três anos de
obras e outros 120 diretos e
500 indiretos na operação.
A Noxis negocia com a
Petrobras e o Governo do
Estado para utilizar o porto
da Transpetro e a ligação da
ferrovia Vitória a Minas até o
Portocel, o porto da Suzano.

A ideia é que seja utilizado
para produzir combustível
na unidade o petróleo cru
extraído em território capixaba. O produto será vendido
depois para parte de Minas
Gerais, transportado através
de ferrovia, e também ao Sul
da Bahia e ao próprio Espírito Santo.
A Noxis anunciou, no fim
de 2018, a intenção de investir ao todo US$ 1,3 bilhão (R$
5,22 bilhões) em cinco unidades com capacidade para
25 mil barris por dia cada.
A maior parte da produção
(35% a 40% do total) será de

óleo bunker (usado também
como combustível para navios), seguida de diesel (de
30% a 35%) e gasolina (de
20% a 25%).
Inicialmente, os planos
eram construir uma das refinarias em São Mateus. As outras seriam em Barra dos Coqueiros (SE), Bacabeira (MA)
e Santana (AP). O local do investimento no Espírito Santo,
porém, mudou para Aracruz.
A construção da primeira delas estava programada para
começar neste ano, com início de operação comercial em
2021.

Projeto de Majeski
garante teste gratuito
para covid-19 aos
doadores de sangue
Foto: Leonardo Tononi

Majeski destaca que a gratuidade para o
teste da covid-19 vai estimular as doações
de sangue nos hemocentros

Proposta apresentada pelo deputado estadual Sergio Majeski promete contribuir
com a solução de dois desafios atuais no
Espírito Santo: aumentar o número de doadores de sangue e a quantidade de pessoas testadas para o novo coronavírus. Protocolado na quarta-feira 01, o Projeto de
Lei (PL) 378/2020 propõe a inclusão na legislação estadual da realização do teste de
detecção da covid-19 em todas as amostras
de sangue das doações realizadas nos hemocentros e hemonúcleos sob responsabilidade da administração estadual, com os
resultados sendo enviados aos doadores,
preferencialmente, por meio eletrônico.
Em maio, as unidades do Hemocentro
do Estado, de Vitória, Linhares, São Mateus e Colatina já estavam com estoques de
todos os tipos de sangue abaixo do limite
aceitável. “O doador de sangue vai ganhar
o teste para a covid-19, fora os outros benefícios que já existem. Sem dúvida é um
grande estímulo. Nem todo mundo tem
acesso ao teste na rede pública e no particular o valor pago é considerável. Doar
sangue é um gesto nobre, de solidariedade
e que milhares de capixabas podem realizar. As unidades do Hemoes e outras estruturas possuem ambiente seguro e com
expertise comprovada”, destaca Majeski.
Na rede particular, o valor do teste para
a covid-19 gira em torno de R$ 200,00. No
Hemoes, atualmente todo doador tem o
sangue testado e acesso aos exames sorológicos para sífilis, chagas, hepatite B e C,
HIV, HTLV I/II, NAT HCV e NAT HIV.
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ANTT AlerTA:
“Sem licenciamento ambiental, trecho Norte
da BR-101 pode ficar 25 anos sem duplicação”
Mesmo com licença do Ibama, área de influência da reserva de
Sooretama deixará 40 km sem duplicação entre Linhares e São Mateus

U

ma declaração do superintendente de Infraestrutura
Rodoviária da ANTT, Marcelo Alcides dos Santos, durante a reunião virtual da Comissão
de Fiscalização da rodovia BR101 na Assembleia Legislativa,
alarmou quem paga pedágio. Segundo ele, se a Licença de Instalação (LI) não for autorizada pelo
Ibama, o trecho Norte, entre Serra e a divisa com a Bahia, poderá
ficar 25 anos – até o fim do contrato de concessão com a ECO101
– sem duplicação.
Alcides procurou amenizar depois, mas deixando claro que
essa possibilidade é remotíssima,
mas existe, pois “a duplicação só
não vai acontecer se não tiver licença ambiental. Se a Licença de
Instalação (LI) para o segmento
Norte sair amanhã, contam-se
cinco anos para entregar”, destacou, acrescentando que “se a licença ambiental para obras na
área de influência da reserva de

Sooretama nunca sair na vida,
nós não vamos lá e duplicar. Entendeu? Lógico que a legislação
ambiental é justa, tem que ter
mesmo, a gente tem que ter todos
os cuidados. A gente respeita,
mas a ideia é o esforço para que a
gente consiga resolver e não chegue a uma situação como essa.
Nós não conseguimos fazer a duplicação, o contrato está lá, a
gente tem a possibilidade de fazer uma obra e, pela falta de licenciamento, nós vamos ficar 25
aí sem obra”.
Alcides apontou como solução
para a duplicação do trecho Norte da rodovia BR-101, entre Serra
e Mucuri, na Bahia, a retirada do
contrato com a Concessionária
ECO101 do trecho que atravessa
a Reserva Biológica de Sooretama nos municípios de Linhares e
Sooretama, ou uma lei federal
que altere o licenciamento ambiental no local. “Em relação ao
Ibama, eu não consigo entender

Área ambiental em Linhares impede duplicação da BR-101 no Norte

por que não se faz o fracionamento. Nós fizemos esse pedido,
fomos ao Ministério da Infraestrutura, pedimos apoio, fizemos
reunião com o Ibama. Parece que
isso vai acontecer. No ano passado, nós fizemos uma carga pesada, fomos para cima, e eu não sei
se a questão da pandemia atra-

palhou o processo do Ibama, mas
a gente foi exatamente com essa
proposta. Se não dá para fazer
em Sooretama, tira Sooretama.
Tira e faz o resto. Não faz sentido. Concordamos e essa é a posição da ANTT dentro desse processo”, destacou Marcelo Alcides,
superintendente da ANTT.

Marcos Garcia contesta faturamento da ECO101

O deputado Marcos Garcia disse que “os números que a ECO101 apresentou são vergonhosos!”.

Após pedir à Comissão de Fiscalização das obras da BR-101
no Estado que solicitasse ao Sindicato dos Transportadores os
números que foram pagos em
pedágio no ano passado por essas empresas, o deputado Marcos Garcia disse que “os números que a ECO101 apresentou
são vergonhosos!”.
Segundo ele, a ECO101 apresentou, nos últimos seis anos,
um faturamento de R$ 850 milhões. “Isso está oficializado,
está escrito, está filmado. R$
850 milhões em 72 meses de
concessão. Isso representa um
faturamento mensal de R$ 11,85
milhões. Em Linhares tem uma
empresa que transporta bebidas
da Ambev. É uma pequena empresa que tem 100 carretas.
Eles pagam R$ 110 mil mensais

de pedágio à ECO101 nesse vai
e vem. As carretas vão carregar
no Rio de Janeiro e retornam.
Se nós dividirmos R$ 11,85 por
R$ 110 mil, precisaríamos de
108 empresas do tamanho dela
para pagar todo esse imposto. É
muito pouco! Em Linhares tem
mais de 20 empresas desse porte”, disse.
Garcia destaca ainda que “as
empresas que transportam combustível no Estado possuem caminhão que dá duas a três viagens em um dia. Imagina que
tem transportadora com mil carretas. Aí imagine as empresas
de ônibus que passam aqui. A
quantidade de caminhões e ônibus que trafegam pela BR-101.
E bastam 108 empresas de pequeno porte para pagar toda
essa arrecadação de seis anos

que a ECO101 apresentou à Comissão. E os automóveis? Eu
não consigo entender esses números. Alguém está mentindo.
A ECO101 a todo momento fala
que a arrecadação está abaixo
do previsto e, em consequência
disso, também o atraso nas
obras”.

O outro lado
Em seu relatório de administração do
ano de 2019, a Concessionária ECO101
informou um prejuízo de R$ 5,5 milhões
no exercício. A receita bruta de arrecadação com pedágio na rodovia BR-101
em 2019 foi de R$ 192,2 milhões, contra R$ 203.069 milhões em 2018. O faturamento bruto com pedágio nos cinco
anos e sete meses de cobrança (18 de
maio de 2014 a 31 de dezembro de
2019) totaliza R$ 1.271.727,00, números que contradizem a afirmação do deputado Marcos Garcia.
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Nova invasão no Centro Empresarial de Aracruz

Uma nova favela da Portelinha está surgindo em Aracruz, agora dentro do Centro Empresarial do Bela Vista, com o desmatamento de áreas de
preservação permanente, queimadas e construções ilegais de casas. Estas fotos são da manhã de quarta-feira 30

A

reportagem da FOLHA
DO LITORAL constatou
na manhã de quarta-feira
01 uma queimada e uma
invasão em área de preservação permanente no
meio do Centro Empresarial
Guilherme Devens, no bairro
Bela Vista, em Aracruz. Já são
cerca de 20 casas construídas
na área de mata natural que
foi desmatada após ser alvo de
queimadas criminosas.
Com receio de que surja no
local uma nova Favela da Portelinha – área invadida na divisa com o Centro Empresarial

e que se tornou, ao longo dos
anos, devido à inércia da gestão municipal, um novo bairro
clandestino e com sérios problemas sociais –, a diretoria da
Associação dos Empresários
acionou o Ministério Público e
a secretaria municipal de Ambiente, sem solução até o momento.
A floresta está sendo depredada a cada dia. Do outro lado
do Centro Empresarial, na divisa com o bairro Cohab IV,
ocorreu há dias uma queimada
criminosa que destruiu árvores
nativas.

O temor dos empresários é
que a cada dia chegam mais famílias ao local, que corre o risco
de se transformar em uma nova
Portelinha se a invasão não for
contida e não ocorrer a imediata demolição das casas e a retirada dos invasores, que estão
desrespeitando a notificação
feita pela prefeitura e insistem
nas construções de mais casas.
A Prefeitura de Aracruz, por
meio das secretarias de Meio
Ambiente e Obras e Infraestrutura, setor de posturas e
Comissão de Invasão de Áreas Públicas, com apoio da Po-

lícia Militar (5º BPM), informa
que já compareceu ao local há
duas semanas após receber as
denúncias do referido desmatamento e invasão da área natural. Diante da confirmação
de que casas estavam sendo
construídas no local, todas as
famílias que por lá se encontravam foram notificadas de que
as construções são irregulares e
passíveis de serem demolidas.
A prefeitura informa também
que continua fazendo o monitoramento diário no local com
o objetivo de coibir novas ocupações.

A verdade sobre o cancelamento do
aluguel milionário de ambulância em Aracruz

N

a ‘corda bamba’
até o fechamento da edição,
com
intensos
comentários em
redes sociais de
que já tinha sido
exonerada do
cargo, a secretária municipal de Saúde
de Aracruz, Clenir Sani
Avanza, esclareceu em
nota que “não houve
pagamento de um único
centavo no caso do processo de aluguel de uma
ambulância UTI, com
motorista, que foi anulado pela própria administração ao detectar
erros em sua condução.
Foi uma falha processual na conferência da
documentação apresen-

tada pela empresa que
seria contratada”.
A FOLHA DO LITORAL foi o primeiro veículo de imprensa a noticiar o fato, em 1º de maio
último. O contrato número 114/2020, sem licitação, devido a situação
de emergência na saúde,
foi publicado na edição
de 27 de abril do Diário
dos Municípios, assinado entre a secretária Clenir Avanza e a empresa
Removida Emergências
Médicas, de Colatina.
Na ocasião, um requerimento assinado pelo
presidente da Câmara
de Vereadores, Paulo
Flávio Machado, e pelos
vereadores Fábio Netto
e Alcântaro Filho, soli-

citava cópia do contrato
e uma justificativa da
secretária Clenir Avanza para o que eles consideram uma locação
tão cara, no valor de R$
438.180,00, de uma ambulância que irá prestar
serviços por seis meses
e que, segundo eles, ficará mais tempo parada
que rodando, uma vez
que só atenderá aos pacientes infectados com o
novo coronavírus.
A contratação seria de
uma ambulância e UTI
Móvel com equipamentos especiais para o combate à covid-19, com motorista/socorrista, para
suprir as necessidades
da Central de Ambulâncias para transportar

pacientes infectados no
município.
A ambulância de suporte avançado tem
maca encapsulada, fabricada em PVC não tóxico de alta qualidade.
A cápsula faz a filtragem constante do ar por
meio de um exaustor,
evitando que seja exposto dentro da ambulância
e nos espaços por onde a
maca se desloca durante
o transporte dos pacientes.
O veículo possui os
instrumentos básicos de
uma UTI móvel: respirador mecânico, cardioversor (desfibrilador),
monitor multiparamétrico, bomba de infusão
contínua de medicação,

oxímetro (aparelho que
mede a saturação do
oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos), entre outros instrumentos necessários
ao socorro do paciente.
A Removida presta
serviços à secretaria municipal de Saúde desde
2018, já tendo recebido R$ 4.842.495,72 para
a locação de veículos
com motorista/socorrista: ambulâncias e UTI
Móvel, com a finalidade de suprir as necessidades da Central de
Ambulâncias, sendo R$
3.141.999,72 pelo contrato 014/2028 e mais R$
1.700.496,00 pelo contrato 002/2018, assinado no
dia 18 de maio de 2018.

